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¡ESPERANTISTAS!
¡ A. E. A. os llama!

•_ • _
Efectivamente, A. E. A. llama a todos 

los Esperantistas de ia República Argen
tina, apelando al sentimentalismo e idea- 
lidad de cada uno para que se apresuren 
a reunirse en este cantón del Esperantis
mo y emprender todos juntos una vigo
rosa accion de .propaganda con unidad de 
miras para que sea más fructífera la cam
paña a realizarse.

A. E. A. necesita fondos para poder 
desarrollar el programa marcado en.los 
Estatutos, y la forma más práctica y real 
para que sea aportada la cantidad nece
saria a fin de cubrir los gastos, es que 
todos los esperantistas se inscriban como 
socios de A. E. A. y procuren inscribir el 
mayor número posible de asociados.

Sólo con un regular número de asocia
dos cotizantes es como A. E. A. podrá 
desarrollar su acción de Esperantismo; 
de lo contrario, la existencia de la asocia
ción será vegetativa.

¡ Esperantistas! Si queréis hacer ver- 
dadero Esperantismo: asociáos a A. E. A.

PARTE OFICIAL
(Resoluciones* del Centra Komitato)
Enero 16. — Se acuerda enviar una cir

cular a las diversas agrupaciones esperan
tistas en la Argentina, invitándolas a ad
herirse a A. E. A. a ila mayor brevedad.

Se determina la casa impresora para el 
órgano oficial.

Enero 23. — Se acuerda imprimir mil 
(1000) formularios para adhesión a A.E.A.

El pedido de ‘‘Eklezia Revuo”, solici
tando un corresponsal en ésta, se acuerda 
trasladarlo al órgano oficial.

Enero 30. — Se acuerda enviar diversos 
folletos al Sr. M. Noelle Güell, para propa
ganda en la formación de un nuevo grupo.

Se acuerda contestar a una carta de la 
Srta. Marta Roth, escrita en inglés desde 
Norte América.

Febrero 6. — Se resuelven diversos de
talles referentes a la aparición del órga
no oficial.

Febrero 13. — Se acuerda aceptar in
tercambio con diversas revistas extran
jeras.

Todos los valores destinados a la 
A. E. A. (giros postales, estampillas 
o dinero efectivo), deben ser enviados 
al Tesorero, señor Antonio Vila, Bel- 
grano 865, Buenos Aires.
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TRA LA MAROJ KAJ LA URBOJ
De Arĝentinta al Usono

(Por “Argentina Esperantisto”) 
(Daŭrigo)

MONTEVIDEO
Antaŭ momento la ŝipo haltis antaŭ la Mon- 

tevidea haveno. Niui, ne estas nigra mal
granda punkto perdiĝanta tra la horizonto, 
kion vidas miaj okuloj; sed, miloj da elek
trajn lampoj kies lumo montras al mi la stra
tojn kaj la placojn kiujn mi transiris antaŭ 
kelkaj tagoj. Sur la montpinto de la fama 
Cerro, potenta lumo palpebrumas kaj sciigas 
la vojaĝantojn, ke ĉi tie troviĝas la ĉefurbo 
de Urugvaja Respubliko, patrujo de herooj 
kaj antaŭgvardio de unu Kontinento.

La fera monstro baldaŭ rekomencos ĝian 
iradon, kaj post du aŭ tri horoj, vi estos nur 
ombro enkadrata inter la akvo kaj la cielo, 
ombro kiu akompanos nin tra la maroj kaj 
la urboj Adiaŭ, Montevideo!... Eble anko
raŭ ni nin revidos!

14an aprilo.
(Sur la ŝipo).

MI, PROFESORO DE ANGLA LINGVO
Mi legis — mi ne memoras kie — ke la 

plej granda malfacilaĵo de la homa vivado, 
konsistas nur el tio: solvi la problemon de la 
vivo mem. Eble iuj el vi ne komprenis tre 
bone kion mi ĵus skribis, kaj tial, mi ĝin di
ros per aliaj vortoj. Estas preferinde vivi 
dek jarojn, feliĉa, ol malfeliĉa dudek. Pero 
Grullo.

Sekve, estas preferinde trinki bonan ka
fon, ol malbonan, kaj manĝi kukaĵojn anstataŭ 
terpomojn. Kial, mi, senmonulo, povas tion fa
ri? Ho, nun mi estas profesoro de angla ling
vo! Miaj lernantoj, — kvar junuloj kiuj 
havis sufiĉe da mono por venigi nutraĵon el 
la unua klaso pagis ankaŭ por mi, kondiĉe 
ke mi klarigu anglan lingvon al ili. Nun, mi 
restas indiferenta kiam oni vokas “la naj
barojn” — ŝipo estas kiel familia domo — 
por ricevi la duonkuiritajn terpomojn.

La altkreska junulo kaj mi, ni ambaŭ es
tas tre bonaj amikoj. Ĉu devas interesi al 
mi tre multe, ke li ŝatu terpomojn? Ho, filo
zofio de la vivo! Por kompreni unuj la aliajn, 
oni devas havi plenan liberecon por elekti 
ĉion kion plaĉas al li, kaj lasi ke la aliaj 
eleku ĉion kion plaĉas al ili. Tiamaniere, 
ĉio kio estas inda al unuj, estas abomeninda 
al aliaj, kaj... Volney, Volnev! Ree viaj 
vortoj resonas en miaj oreloj!

Al mia lemejo aliĝis ankaŭ la tridek-sep 

jara fraŭlineto (ŝi tion diris al mi) kaj, 
kompreneble, mi estas fiera pri tio, ĉar mi 
ja estus inda profesoro en iu ajn “Berlitz 
School.”

Ho, neforgeseblaj momentoj! Instrui an
glan lingvon dum oni vidas la bluan maron 
kaj la Brazilan teron! Ripetigi: ‘1 One, tho, 
three.. . ” dum oni aŭdas paroli pri grandaj 
kvantoj da dolaroj — feliĉaj vi, kiuj kredas 
promeslandon! Havi la ĉielon kiel tegmento 
kaj ŝipo kiel lernejo! Estas bela, belega!
kiam miaj haroj blankiĝos, mi ankoraŭ me
moros ke, mi iam havis la kuraĝon klarigi 
anglan lingvon. . . konante kvincent vor
tojn, proksimume! ’ ’

Kia granda povo havas la bona kafo kaj
la rostita koko!. . .

16an aprilo (sur la ŝipo).
RIO DE JANEIRO

Mi komencas skribi tiun ĉi artikolon, 
naŭ horojn post mia elŝipiĝo en unu el la 
plej belaj urboj de la mondoj. Kelnero ĵus 
alportis al mi la kvaran tason da brazila 
kafo, tiel bongusta kaj bonodora, ke, se mi 
fermas la okulojn, mi imagas min trovi en 
Orienta lando, ĉirkaŭata de vizaĝkovritaj 
sklavinoj, venigitaj el la limo de malproksi
ma dezerto — patrujo de palmoj — por ra
konti mirindaĵojn al la vizaĝpala princo. 
Kaj, kvankam mia cerbo penas ordigi la ri
cevitajn impresiojn, mia spirito revas tur
kajn tapiŝojn, spruĉantajn fontanojn kaj si
lentajn ĝardenojn. Ho, bona brazila kafo, 
kiu ĝojigas min! Morgaŭ, kiam la ŝipo ree 
detranĉos ondojn, mi ankoraŭ laŭdos viajn 
bonajn ecojn!

Se Hugo priskribis Parizo’n kaj Zola 
“Romo’n” mi multe dubas se ili estus ka
pablaj priskribi Rio de Janeiro ’n. Kiam, tiu 
ĉi mateno, la ŝipo eniris la “Bahia”, mi estis 
preta skribi ion. Sed, la krajono restis sen
mova sur la blanka papero, dum miaj lipoj 
senĉese ripetadis: Kia mirindaĵo! Tio estas 
Rio de Janeiro: mirindaĵo kiu haltigas la 
plumon de kiu intencas ĝin priskribi. Kaj 
mi estas certa, ke lla patro Hugo kaj la majs
tro Zola, estus priskribintaj Rio’n per paĝoj 
da punktoj. Estas tro bela!

Posttagmeze, kiam mi, kun la kubutoj 
apogataj sur la fenestro de 1 ’ Muzeo, — laca 
jam vidi indiajn kapojn, kraniojn kaj osta
rojn, armilojn kaj bestojn, — mi rigardadis
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la urbon, mi memoris la lastajn vortojn de 
la lasta imperiestro de Brazilio.

“ORDEM E PROGRESO”
kaj, tiuj ĉi vortoj, deziro de imperiestro al 
kiu la homa evolucio devigas demeti la oran 
kronon kiu ornamis sian kapon, estas la 
glorajn virtojn kiujn mi nun vidas sur la bra
zila flago; estas la vortojn kiujn la popolo 
ricevis kiel deziro de ĝia lasta imperiestro, 
kaj eniris la korojn de la civitanoj, kaj faris 
de Brazilio, Gando de paco kaj laboro.

Kvankam mia ĉeesto tie ĉi estas tre ma
llonga, mi bone komprenas ke ne estas nur 
viaj montoj, viaj arboj kaj viaj kolosaj 
gardstarantoj ‘ ‘ O Pao D ’ Azúcar ’ ’ kaj ‘ ‘ 0 
Corcovado” la plej interesaj aferoj, ne! Sed 
tiuj ĉi vortoj kiuj loĝas en la animo de la 
popolo, kaj estas animo ili mem:

/

“ORDEM E PROGRESO”
Adiaŭ, Brazilion!” Mi, katalunano, deme

tas antaŭ vi, mian ĉapelon.
18an aprilio (Rio de Janeiro).

Daŭrigota.

Leipziga Foiro
La Saksa Esperanto-Instituto, Leipzig, 

post diversaj klopodoj, sukcesis interesigi 
la direktorojn, provi ĉu Esperanto estas 
utila en la komerco.

Tiucele estas aranĝita en la foiro, oka
zonta en Leipzigo de la 29“ februaro ĝis- 
la 5a de marto, specialiaj listoj, verkitaj 
aŭ tradukitaj esperante pri la diversaj 
branĉoj organizitaj en tiu foiro.

Ĉar tiu foiro estas la unua organizita 
depost la milito, estas antaŭvidite ke ĝi ne 
havos la iaman gravecon kaŭze de la rom
pitaj komercaj rilatoj. Por ke tiuj ĉi rila
toj estu denove reprenataj, ĉiuj samidea
noj vizitantaj Leipzigan estas petataj uzi 
la servojn organizitajn de la Saksa Espe
ranto-Instituto. Ĉiu uzu Esperanton dum 
sia restado en Leipzig kaj, ĉar la personaj 
naciecoj nur vekas ankoraŭ ne mortintajn 
malamojn, niaj samideanoj forgesu ilin, 
ili estu nur esperantistoj kaj uzu malava
re Esperanton kiel benata ŝirmilo kontraŭ 
ĉiujmalbonoj.

Enlanda Movado
• Buenos Aires. — Esperanta Grupo Lu
mo. Tiu ĉi nova grupo jam komencis kur
son per korespondado al kiu aliĝis ĝis 
nun 20 personoj. En la venonta monato

oni malfermos parolan kurson kiu ni es
peras havos plenan sukceson.

La kurso aranĝita de la grupo “ Libe
riga Stelo” regule okazas en la sidejo de 
A. E. A., dek kvin lernantoj ĉeestas, la 
kurson klarigas Sro. A. Barrot, nia nela
cigebla samideano kaj amiko.

Esperanta Grupo Casal Catalá. Niaj 
samideanoj de tiu grupo ripozas ankoraŭ 
de sia iama laborado tamen ni scias ke iuj 
ili klopodas por rekomenci la antaŭajn 
taskojn. Ni esperas ke tiuj “iuj” trovos 
aliajn helpantojn.
. L. N. Alem. — Sro. M. Noelli Gheli suk
cesis enkonduki Esperanton en la lerne
jon kie li estas direktoro. Niajn dankojn 
al senlaca kaj entusiasma samideano.

Médanos. — La tiea grupo “Internacia 
Progreso” okasigis la IIa de Januaro ex- 
zamenojn por siaj gelernantoj. Kiel ekza
menantoj ĉeestis niaj samideanoj de Bahia 
Blanca, Sroj. V. Orlando kaj L. Gastaña- 
ga, prezidanto kaj sekretario de la grupo 
“Nova Sento”. La ekzamenatoj estis 
Sino. Cyra R. de Pérez, Fino Marfa Mi- 
chelena, Sro. Adria de León kaj Sro. Pa
blo Fiz. Restas ankoraŭ kelkaj ekzame
notaj samideanoj, por kiuj oni fiksos alian 
daton.

ahia Blanca. — Regule kaj bone pre
sita kiel ĉiam aperas la gazeto “Esperan
to”, oficiala organo de la tiea grupo: “No
va Sento”.

Ĉiuj grupoj estas petataj sendi ĉiumo
nate siajn raportojn por tiu ĉi fako.

Talleres (F. C. S.) — La tasko de ila 
loka grupo estas intense daŭrigata. La ko
menco de nova kurso en la lernejo N.o 33, 
Str. Gral. Roca 340, estas anoncata en la 
lokaj jornaloj kaj per flugfolioj. Kurso 
per korespondado estas daŭrigata.

ESPERANTO EN LA FRAMASONARO
Dank’ al la klopodo de entuziasmaj sa

mideanoj antaŭ ne longe malfermiĝos kur
soj de Esperanto en la sidejo de la Hispa
na Framasonaro en Buenos Aires.

Samtempe ĉiuj framasonaj gazetoj ape
rantaj ĉi tie, publikigos pri-esperantajn 
artikolojn en speciala paĝo.

Fine la Hispana Framasonaro en ĉiuse
majna kunveno decidis sendi alvoko al 
ĉiulandajn framasonojn por ke ili uzu es
peranto en siaj internaciaj interrilatoj.

Ni esperas kaj deziras ke la senlacaj 
samideanoj atingos grandan sukceson en 
sia entrepreno.
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CRÓNICA INTERNACIONAL

ALEMANIA. — Cursos en Ansbach, 
Bayreüth, Berlin, Cottbus, Eisenach ga
rios, entre los cuales uno para agentes de 
policía, dictado por orden del alcalde), 
Friedrichsthal, Leipzig, etc. Activa pro
paganda en Breslau y otras ciudades.

AUSTRIA. — Tres cursos en Graz y 
uno en Brüx. En varios periódicos apa
recieron artículos de propaganda.

BULGARIA. — Cursos en Ruschuk y 
Sevlievo.

BELGICA. — Cursos en Brujas y en 
Gante.

CHECOESLOVAQUIA. — Se organi
zan continuamente conferencias, exposi
ciones y cursos. La revista comercial “Ob- 
chodni Organisator” dedica regularmen
te una sección al Esperanto. El ministro 
de instrucción pública y el alcalde de Bil
zen, al visitar una exposición esperantis
ta, manifestaron que está proyectada la 
introducción del Esperanto en los progra
mas de los colegios comerciales. La Uni
versidad Popular de Pilzen ya ha esta
blecido 1a enseñanza del mismo.

ESPAÑA. — Gran xito alcanzó el con
greso de la Kataluna Esperantista Fede
racio, realizado en Manlleu, según se des
prende de las crónicas publicadas en el 
boletín de dicha Federación.

GRAN BRETAÑA.—Cursos en Bringh- 
ton, Coventry, Edinburgo, Glasgow, Hali- 
fax, Rochdale, etc.

HOLANDA. — Cuatro cursos en Wor- 
merveer; otros en Amsterdam, Uitgeest, 
Zaandijk, etc.

HUNGRIA. — En Budapest los espe
rantistas se reunen periódicamente para 
practicar el idioma. En Szeged se inau
guraron 6 cursos, con un total de 200 
alumnos, y se fundó una sociedad deno
minada “Laborista”, con 160 socios.

LITOVIA. — Se dictan cursos en Kov
no, con asistencia de 70 maestros. Se re
organizó la sociedad esperantista.

PORTUGAL. — La “Juventud Socia
lista ’ eligió el Esperanto como idioma 
oficial para sus relaciones internaciona
les. Fundóse una “Federación de Traba
jadores Esperantistas”, a la que perte
necen 6 sociedades con alrededor de 600 
miembros. La Confederación General del 
Trabajo eligió al Esperanto como lengua 
oficial internacional.

SUECIA. — Se dictan varios cursos; 
fundóse una agrupación en Angerman- 
land.

SUIZA. — Cursos en Badén, St. Ga
llen, Turgi y Zürich.

URUGUAY. — Por haberse desocupado 
la casa sede del “Esperanta Grupo Monte
video”, el local provisorio de la agrupa
ción es, Piedad 1576, donde continúan re
uniéndose nuestros samideanos todos los 
miércoles, como de costumbre.

Los sábados, hasta nuevo aviso, las re
uniones se celebran en el café “Ateneo”, 
calle 18 de Julio esq. Plaza Libertad.

Hasta nuevo aviso, diríjase la corres
pondencia al secretario, Colón 1382.
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Libroj kaj Gazetoj ricevitaj
LA GRANDA VISAĜO EL ŜTONO, no

velo de N. Hawthorne, esperantigita de
E. E. Jelland kaj eldonita de Brita Lite
ratura kaj Debata Societo; aĉetebla ĉe 
British Esp. Association, 17, Hart Street, 
London, W. C. 1. — Prezo: Sm. 0.33. Oni 
legas plezure tiun ĉi 24-paĝan verketon, 
bonstile tradukitan.

LITERATURO. — Unuafoje ni ricevis 
ekzempleron de tiu ĉi trimonata gazeto, 
numero 4 (La antaŭaj ni tre deziras havi). 
24 paĝoj in 16, korekte presitaj, en kiuj 
oni trovas legindajn literaturaĵojn, scien
cajn kaj priesperantajn artikolojn, k. t. p. 
“Literaturo” estas la oficiala organo de 
Brita Literatura kaj Debata Societo. Ja
ra abonprezo por eksterlando: Sm. 1.25. 
(Vendas Brita Esp. Asocio).

ESPERANTO (U. E. A.), No. 232. En
havo: “La internacia laborkonferenco”, 
artikolo de Roger Picard. “Pri vojaĝo al 
nuna Rusia”, de Paŭlo Medem. “Novaj 
kamaradinoj”, artikolo de G. Iaroŝ, sen
tiganta la neceson de renoviĝo ĉe la bela 
sekso, kaj de malpli apartigita vivado de 
1’ gehomoj. “ Insektŝtatoj ”, interesa scien
ca studaĵo. “Notoj” pri spiritismo, mi- 
litperdoj, batalado kontraŭ la fumado, 
k. t. p. “Literaturo” (du rakontoj kaj 
unu versaĵo). Kiu estas nun necesa”, art. 
de H. Hodler (“...Multaj esperantistoj 
ne ankoraŭ komprenis la gravan signifon 
de internacia organizo por movado celan
ta la disvastigon de internacia lingvo. Ili 
ne ankoraŭ sentas, ke la progreso de Es
peranto ne dependas de la kunekzisto de 
multaj societoj, gazetoj kaj entreprenoj, 
ĉiam baraktantaj kontraŭ la mizero pro 
sia nombra malforteco, sed ke, kontraŭe, 
ili dependas de la prospera ekzisto de viov 
kapabla organizaĵo kun multaj mem
broj ... La venko de Esperanto ne rezul
tos de okaza sukcesego, de miraklo aŭ de 
genia propagando, sed de sistema, kons
tanta organizita agado. La internacia ilo 
por tiu agado estas U. E. A. ĉu la Espe
rantistaro scios ĝin utiligi kaj valori
gi?...”) “Interni”, de Edmond Privat 
(“ .. .En la nuna tempo la ĝenerala sopi
ro al internacia helplinvo estas tiel forta, 
ke Esperanto povus venki en kelpaj jaroj, 
se ĝi estus sola. Ne la kritikoj pri tiu aŭ 
alia detalo malhelpos tiel rapidan progre
son, sed nur la timo de 1’publiko pri no
vaj ŝanĝoj aŭ batalo inter diversaj pro
jektoj. Tion kompreninte, jam kelkaj

Idistoj revenas el ni oferante siajn per
sonajn preferojn al la bono de la tuta afe
ro, ĉar ili konstatas, ke Esperanto estas 
praktike la sola viva kaj multuzata mond
lingvo. Ĉie kursoj malfermiĝas, gazetoj 
kaj grupoj refondiĝas. . . ”) “Dek-dua 
Universala Kongreso de Esperanto” (ko
munikoj de 1’ sekretario de la Loka Kon- 
greskomitato). “Kroniko” (pri tutmon
da esperanta movado). “Tra la libraro", 
“Esperantista Parolejo”, k. t. p.

INTERNACIA KOMERCA REVUO — 
No. 2. — Monata organo ilustrata por ko- 

’merco, industrio kaj internacia ekonomio. 
Jara abono: 5 fr. Administrejo: Centra 
Poŝtfako 6104, Ziirich (Svisio), 20 pa
ĝoj, lukse presitaj kaj tre trafe redakti
taj. Vere aboninda gazeto.

OFICIALA GAZETO ESPERANTISTA
— No. 75. — Enhavas raporton pri la es
perantista konferenco okazinta en Parizo 
fine de Septembro 1919, en kiu reprezen
tigis sin la ĉefaj institucioj esperantistaj, 
kaj en kiu oni prenis gravajn decidojn 
pri la reorganizo de la esperanta movado.

THE ESPERANTO MONTHLY — No. 
84. — Tiu ĉi simpatia gazeto, kiu tiom la
boris por la enkonduko de Esp. en la ler
nejoj, adiaŭas sian legantaron: ĝi kuniĝos 
je British Esperantist.

LE MONDE ESPERANTISTE — No. 
IIO. — Interesa kiel kutime.

BULTENO DE LA KATALUNA ES
PERANTISTA FEDERACIO. — Infor
mas detale pri la kongreso de la K. E. F.

HISPANA ESPERANTISTO — No. 33.
— Bele ilustrita. Bonaj literaturajoj.

LA EKLEZIA REVUO — N.oj *4, 6, 8.
— Trimonata organo de la Eklezia Espe
rantista Ligo. Jarabono en eksterlando: 
Sm. 1.50. Administracio: Farnley Tyas Vi- 
carage, Huddersfield, Anglujo.. 28 paĝoj 
el luksa papero. Kroniko pri ekleziaj tut
mondaj aferoj, literaturajoj, k. t. p.

UNIVERSO — No. 1. — 8-paĝa organo 
de samnomata klubo, kiu celas plifaciligi 
la interrilatojn de kolektantoj kaj kores
pondantoj. Centra administracio: Miin- 
chen S. 50 Dietramszellerstr. 10|2 r.

BLANKA CRUCO — N.oj 1 kaj 4. — 
Lingva organo por la germanlingvaj ka
tolikaj esperantistoj.

AMERIKA ESPERANTISTO, novem
bro 1919.

NEDERLANDA KATOLIKO, decem 
bro 1919.

HUNGARA ESPERANTISTO — N.oj
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5, 6. — Organo de la Hungara Esp. So
cieto, kiu elmontras ke malgraŭ ĉiuj baroj 
Esperanto ne falis en tiu lando.

ESPERANTO (of. org. de la centro 
“Nova Sento", Bahia Blanca. Argentino) 
— No. 18. — Interesa enhavo propaganda, 
informa kaj literatura.

PORTUGAL COMERCIAL E INDUS
TRIAL — No. 2. — Enhavas artikolon 
titolitan: “Esperanto devos esti akcepta
ta kiel komerca lingvo", verkitan de 1’ 
fervora samideano Saldanha Carreira.

La redaktejo de “La Eklezia Revuo" 
bezonas korespondanton pri la religia mo
vado en Argentino. Interesuloj bonvolu 
sinturni al la adreso de nia gazeto.

Dek-dua universala congreso esperanto
Al la tutmonda samideanaro!

Post interkorespondado kun la Kons
tanta Komitato de la Kongresoj, la Hagaj 
Esperantistaj societoj decidis akcepti la 
inviton, okazigi la dek-duan Universalan 
Kongreson de Esperanto en nia registara 
urbo ’s-Gravenhage (Esperante: Hago), 
dum somero 1920.

Kompreneble, ni ĉiuj interkonsenta.*, 
ke la ĝenerala spirito de 1 ‘unua postmili
ta Esperanto-kongreso (preparata en ne
longa tempo) ne estos simila al tiu de niaj 
antaŭaj grandiozaj kongresoj. Sed kiu 
venos Hagon por antaŭ ĉio viziti laboran
tan kongreson celantan la restarigon de 
niaj internaciaj interrilatoj kaj la reorga
nizon de nia movado, tiu certe ne bedaŭ
ros sian vojaĝon.

Sabaton 15 novembro konstituigis nia 
loka kongreskomitato: ĉiuj kvar Hagaj 
societoj harmonie kunlaboros. Estas mem
broj de 1 ’ komitato la jenaj samideanoj: 
S-ro J. R. G. Isbriicker, prezidanto, Hoo- 
geeg 68, Watergraafomeer, apud Ams. 
terdam, kiu komence de 1920 kun sia ed- 
zino ekloĝos en Hago: S-ro *J. L. Bruijn, 
sekretario - kasisto,Paul Krugerlaan 37, 
Hago (por rekomenditaj oj aldonu ĉe la 
adreso: Poŝtkontoro de la Reykade); F- 
ino N. Boon; S-ino J. C. Isbrŭcker-Dirk- 
sen; S-roj W. G. A. Kaupe kaj H. C. Mees, 
ĉiuj membroj de “Fine ĝi Venkos” (sek
cio de la Nederlanda Esperantista Socie
to “La Estonto estas nia”); S-roj H. 
Laarhoven kaj F. Marrevee, ambaŭ mem
broj de 1 ‘Roman-Katolika Esperantista 
Societo (sekcio de 1’ Ned. R. K. Esp. Li

go); S-roj F. J. Visser, J. H. Visser kaj
M. P. de Wilde, ĉiuj membroj de 1’ tra
mista klubo “Ĉiam antaŭen” (sekcio de 
1' Ned. Esp. Soe) ; S-roj H. Kratz kaj L. 
van Munster, ambaŭ membroj de 1’ Ĝe
nerala Haga Laborista Esperantista Klu
bo (sekcio de U Ned. Federacio de Lab. 
Esp.).

La du unue nomitaj sinjoroj Isbriicker 
kaj Bruijn eksidos en la Konstanta Ko
mitato de la Kongresoj.

Diversaj subkomitatoj por enloĝigoj, 
ekskursoj, festvespero, diservoj, k. c. es- 

• tos formataj. Honorkomitato formata el 
eminentaj personoj en Nederlando (spe
ciale en Hago) estos starigata.Pri la kon- 
gressalonego klopodoj en diversaj direk
toj estas farataj.

Al la K. K. K. estas submetataj por 
aprobo la jenaj decidoj:

1. e okazigi la kongreson en la unua se
majno (1—7) de septembro 1920;

2. e fiksi la kongreskotizaĵon je 10 Ne
derlandaj guldenoj;

3. e permesi, ke samideanoj el landoj 
kun malfavorega kurzo je Nederlando 
(ekzemple Germanio, Aŭstro, Belgio, 
Francio, ĉiuj novaj Eŭropaj ŝtatoj, k. c.) 
pagu siajn kotizaĵojn ekstreme en majo 
1920, kiam supozeble la diversaj malaltaj 
kurzoj almenaŭ iom estos pliboniĝintaj.

4. e formi garantian fundon per enskri
boj de sumoj po 25 guldenoj.

Karaj gesamideanoj,
Jen la unuaj komunikoj pri nia dek

dua. Depost kiam vi estos leginta ilin, ek- 
laboru por nia kongreso, por ke ĝi fariĝu 
sukceso! Ni kalkulas je almanaŭ 400 kon
gresanoj diversnaciaj, kaj samideanoj el 
landoj kiel Grand Britio, Svisio, Hispa
nio, Skandinavio kaj Nord-Ameriko jam 
“nun” sendu siajn kotizaĵojn (mondona
cojn krome ni ankaŭ ne malŝatos!) por 
faciligi al ni la preparadon kaj aranĝa
don de 1‘ kongreso. Monsendojn oni faru 
rekte al la “Residentiebank” en Hago 
(do ne al la kasisto), kiu malfermis kon- 
greskonton.

Kun samideanaj salutoj,
J. L. BRUIJN,

Sekretario de 1’Loka Kongreskomitato.

TARJETA POSTALE
Con el retrato del autor del Espe

ranto, impreso en dos colores, vende 
la A. E. A. a 5 centavos cada una, con 
franqueo pago (siempre que el pedi
do no sea menor de 20 postales).
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VII.-Delegados
“Art. 31. — La C. K. está facultada pa

ra nombrar delegados de la A. E. A. en el 
interior de la República y en los demás 
países a los cuales se extienda la acción de 
la A. E. A. Todo delegado debe pertenecer 
a alguna agrupación adherida o ser socio 
aislado o protector de ésta.

“Art. 32. — Incumbe a los delegados: 
Informar a la C. K., lo más frecuente v de-

/ •/

talladamente posible, sobre el movimiento 
esperantista en su localidad, y sobre todo 
hecho de alguna importancia ocurrido en 
la misma, relacionado con el Esperanto; 
trabajar en pro del Esperanto y de la 
A. E. A.; seguir las instrucciones especia
les que recibiera de la C. K.

“Art. 33. — La C. K. extenderá a cada• *
delegado una credencial firmada por el pre
sidente y secretario, donde se hará constar

• * •

la fecha en que termina su mandato (31 de 
marzo del año siguiente a aquel en que se 
efectúa el nombramiento), y donde se de
tallarán sus atribuciones. En caso de que 
entre éstas figuren la de percibir cuotas y 
donaciones, la C. K. deberá proveer al de
legado de un talonario de recibos, debien
do cada boleta estar numerada y llevar el 
sello de la A. E. A., e impresa con el mem
brete de la Asociación.

“Art. 34. — La C. K. puede en cualquier 
momento anular el nombramiento de un 
delegado.”

Plenumante la ĉi-surajn artikolojn, la 
C. K. invitas ĉiujn samideanojn pretaj la
bori por nia Asocio sin oferi EN ESPE
RANTO pri lia deziro ekzerci la postenon 
delegito de A. E. A. en sia loko.

SAMIDEANOJ!
Si cada uno de Vds. inscribe un 

nuevo socio a “ARGENTINA ESPE
RANTO ASOCIO” o un nuevo sus- 
criptor para “ARGENTINA ESPE
RANTISTO”, marcharemos a pasos 
agigantados y nuestro triunfo será, in
discutible.

Cuota de asociados: $ 1 mensual.
Cuota de socio protector: 2 $ men

suales como mínimo.
Suscripción a “ARGENTINA ES

PERANTISTO : Un año, 3 $.
NOTA: A los socios se les remite gra

tuitamente la revista.

Fako Korespondado

Vüpuri, Likolampi (Finlandia). — Sro.
Outo Sarpio, Str. Sümeskatu 1; interŝ. 
P. M. P. K.
Toul (Francio). — Sro. Maurice Gui

llaume, 13, Place du Marché, interŝanĝas 
ilustrajn poŝt-kartojn (P-M-bildflauke) 
ĉiam kaj tuj respondos kolektas ankaŭ 
Esperantistajn gazetojn.
Udine (Italia). — Sro. Antonio Guadalu

pe Str. Viale Venezia 45 A, inter. ii. 
p. k. kun ĉiuj landoj.-

Humppila Murto (Finlandia).—Sro. Elias 
Syrjanen, Poŝtmark - komercejo; inter
ŝanĝas ĉiulandajn p. markojn.

Breslau (Alemania). — Sro. G. Habellok, 
Schleiermacherstr, 19; deziras inter, 
p. k. leter. kaj p. m.

Cnel. Pringles (Buenos Aires), Argenti
na. — Sro. V. Merlotti, interŝ i. p. k.« 
kaj p. m. kun ĉiuj landaj samideanoj.

Mikkeli (Finlando). — Sro. E. Kvberg, in
terŝanĝas p. m.

Virina Babilado

Kiam ni trovas personon bonan, bonfa
reman, nekapablan suferigi alian perso
non; kiu scias havi laŭdaltegajn depre
nojn je malavareco; kiam ni trovas unu el 
tiuj previlegiuloj, ni pensas ke la mondo 
estas bona kaj ke la homoj, kiuj estas fak
toroj de tiu ĉi boneco, estas perfektuloj. 
Sed tre baldaŭ lavango da malbonuloj, tu
te ŝanĝas nian ŝajnon. Ĉiutage ni vidas 
personojn kiuj vestiĝas per falsa dolĉani- 
meco, kiel lupo dé legendo, por allogi la 
nesingardemuloj aŭ por suferigi tiujn, 
kiuj estas sinceraj. Estas tiom da agoismoj 
malheligas niajn agojn, eĉ la plej belajn 
kaj grandajn; estas tiom da envio kaj tio
mege da fiereco, ke tiam ni pensas ke la 
homoj ne estas tio kio ili ŝajnigas, sed tio 
kio ili nin vidigas kaj sentigas kiam kon- 
traŭeco aŭ malhelpo, malfaciligas al ili 
la vojon! Tiam ni vidas la dolcaniman 
homon, pacienceman kaj bonan, furioza- 
taki al tiuj kiuj havis neniom da kulpo 
pro sia ruinfalo. Ni vidas la humilulon, 
tiun, kiu rampiĝas sklave antaŭ la potencu
lo, konvertiĝi en superreganto de la mal
fortikulo. kaj tiu duobla personeco, kiun 
ni facile malkaŝas en kelkaj personoj, fa
ras nin iom pesimistoj.
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Ni kredas ke ĉiuj personoj sentas la plej 
kruelan kaj la plej pereigan egoismon. 
Estas neeble pensi pri nia propra feliĉeeo, 
se ni ne estas kapablaj feliĉigi la alian. 
Estas trompe revi nian bonstaton, se ni 
mai utiligas la proksimulan bonstaton. Sed 
estas amasego da personoj kiuj nur kre
das eble sia feliĉo, se ĝi estas je la prezo 
de alia feliĉo; kiuj nur trovas farebla, 
konfortan vivon, se ĝi estas la oferaĵo de 
la malpropra produkto. Estas tiamaniere 
kiel naskiĝas grandaj ribeladoj. Estas 
tiamaniere kiel vekiĝas en ĉiuj, la spirito 
subkuŝiganta de.la justeco. Ni ĉiuj havas 
en niaj koroj, dolĉaĵon kiu povas feliĉigi 
alian personon; ni ĉiuj povas doni ion kiel 
profiton por la kolektiva feliĉeeo, kaj ta
men. ni gardas tiom multe tiun dolĉaĵon, 
ke ni finas ĝin perdante, forprenante al ni 
la plej sanktan el la dezirplenumoj, kio 
estas la bonfarado. Sen paeemeco, sen in- 
dulgeco, ni ne estas jam kapablaj senti 
perfekte. Tiam ni nur vivas sub la pasiaj 
negadoj. Kaj ili ĉiam estas tiuj kiuj kons
piras kontraŭ nia propra feliĉeeo.

Mi scias pri multaj virinoj kiuj konsi
deras amuzaĵon, veran amuzan, enmiksi
ĝi en la vivo de la.aliaj kaj semi malkon
sentojn, malamojn, kaj ĉagrenojn. Kiuj 
ĉiam estas pretaj nundi per unu vorto ne
multe meditata, kaj kiuj neniam sentis 
en sia animo la dankemon, ke ĉion ili rice
vas kiel devigon ke oni devas al ili. Se la 
egoismo estas pereiga kaj malbonega en 
la homo, ĝi estas pli multe en la virino, 
kiu estas tiu kiu formas, instruas kaj pre
paras la homojn. En ŝi, ĝi estas la plej 
grava el la malsanoj. Se estus eble imagi 
la virinon bonfareman ĝis la suferaĝo, ab
negacia ĝis la perdono, tre baldaŭ ni 
atingus konjekti fortan kaj bonan homa
ron, kapabla akiri la feliĉon. Estas ili 
multaj ankoraŭ tiuj kiuj ne scias kiu estas 
sia rolo en la vito, kaj marŝas palpe pos
tulante tion kion ili deziras kaj kion pres
kaŭ ĉiam ne meritas. La boneco estas vi
tala forto por la socio; kaj estas necese 
por nia plibonigato.

Estas tiel facile al la virino silenti ju
ĝon malmulte kuraĝiga al alia persono! 
Estas tiel simple esti plaĉa!

Estas tiel dolĉe diri vorton dolĉigantau 
suferon, doni sanan kaj bone meditatan 
konsilon, fortigi volon, resanigi koron per 
espero kaj amemo !

Carmen S. de Pandolfini.
El la hispana lingvo tradukis.

V. Orlando.
Bahia Blanca, Majo de 1918a.

AVISO
A LOS ASOCIADOS, ADHERIDOS Y

SUBSCRIPTORES

El C. K. ha tomado la resolución de 
suprimir una revista a causa del atraso 
con que el impresor del presente número 
nos hace entrega de la edición que corres
ponde al mes de Febrero, la cual apare- 
ce con fecha de Febrero y Marzo.

Se toma este acuerdo también por la si
tuación precaria de la Caja de A. E. A., la 
cual así resultará beneficiada, pues de lo 
contrario hoy se encuentra en la imposi
bilidad de afrontar los gastos de dos edi
ciones más de la revista.

Por ésta y por otras causas de índole 
general, es necesario que todos los Espe
rantistas extremen sus esfuerzos haciendo 
propaganda para que todos los centros y 
grupos prosperen en su marcha hacia el 
progreso del Esperanto, contribuyendo 
así al mejor desarrollo de A. E. A.

La R. y A. de A. E.

CURA NATURAL
(SIN MEDICAMENTOS)

De todas las enfermedades, por la Ins- 
titución Naturista Dtor. Prof. C. Cappanna- 
ri, con resumado positivo y radical. Todas 
las personas cansadas de tomar remedios) 
si desean recuperar su salud, deben po
nerse a tratamiento fisico-naturo-dietético, 
verán que en breve tiempo el resultado 
será eficaz; pruebas de veracidad a satis
facción. Bajo la acción de los factores 
naturales no hay enfermedades que no se 
restablezca. Tratamiento por correspon
dencia y personalmente. Instrucciones y 
regímenes especiales panwegetarianos.

Folletos, reglamentos, informes y con
sultas gratis por carta y personalmente de 
2 a 6 p. m.

Calle RAWSON 1017 Buenos Aires
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Oficiala organo de Universala Esperanto- 
Asocio •lnternacia monata gazeto tute en 
Esperanto.

16-20 paĝoj de plej bona teksto. —» Divers
landa kunlaborantaro.

\. •r i \ .

Direktoro: Hector Hodler

Enhavo: Artikoloj de ĝenerala intereso 
pri nuntempaj internaciaj problemoj, socia
laj demandoj, geografio, ekonomio,'scienco. 
Literaturajoj. Esperantismo. Artikoloj pri 
propagando kaj utiligo de Esperanto. Kro
niko, Tra la gazetaro. Tra, la libraro. Oficiala 
informilo de U. E. A. Lingvaj Studoj. Anon
cetoj, ktp. ■
Jara abono: Ordinara eldono: 10 Frankoj

Redaktejo kaj Administratejo: ¿
** Mussumsstrasse 14, BERN

Argentina Esperantisto
Tarifa de avisos

/ 4

Página entera: una publicación; $ 15.00; 
tres. $ 42.75; seis, $ 81.00; doce, $ 144.00.

Media página: una publicación, $ 8.00; 
tres, $ 22.80; seis, $ 43.20; doce, $*76.80.)

Cuarto de página: una publicación, $ 5; 
tres, $ 14.25; seis, $ 27. ; doce, $ 48.00.
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Artículo muy práctico• - -
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Hcnnosa máqui na para
i

de metal plateado, muy cómoda 
v segura, de esmerada fabricación> » ; ' • • 
y perfecto ajuste :
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Con. seis hojas#/
«Gillette» contenido todo en un 
lindo estuche forrado de raso.
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Sé remite tranco de port# 
a cualquier • 
República :
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punto de la ■ 
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CONFECCION y CONSERVACION
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€. Collascb
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848-ESMERALDA-8487
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COMPLETA 6.00 ,$ m/n.
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Arte Religioso
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matea v Uillafanca
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